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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 

Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email secretariaatpastorie@telfort.nl 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-295848778 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
  
        et is 20 mei als dit voorwoord wordt geschreven. Zojuist, 
vers van de pers, zijn de maatregelen en protocollen bekend 
gemaakt vanuit het bisdom hoe het mogelijk te maken om te 
gaan vieren en het kerkelijk leven langzaamaan weer op te 
pakken. Om met het laatste te beginnen: dat is natuurlijk 
fantastisch nieuws dat er langzaamaan weer mogelijkheden 
ontstaan om na vele weken van isolatie, elkaar vermijden, het 
afwezig zijn in onze kerk om er inspiratie op te doen, een kaars 
op te steken, te bidden, je veilig te voelen in die vertrouwde 
omgeving welke stemt tot devotie, nadenken, verdieping, de 
deur langzaam maar zeker van het slot gaat. Positief nieuws!!! 
 
Op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl zijn deze 

protocollen terug te vinden. Wat als 
allerbelangrijkste bij de genomen 
maatregelen in dit protocol steeds 
weer zeer helder naar voren komt is 
dat de gezondheid van u en uw 
medeparochianen voorop staat! Het 
lijkt vanzelfsprekend, nu we meer 
vrijheid krijgen, om de bestaande 
maatregelen wat losser te laten of 
zo af en toe te gaan negeren, maar 
dat is zeker niet de bedoeling of 
wenselijk! We kennen allemaal de 
voorbeelden: de groepen mensen 
die binnen 

geloofsgemeenschappen, leden van orkesten bij repetities of 
medewerkers van allerlei bedrijven, bijeenkwamen en daarbij in 
grote getalen onbewust tegelijk besmet raakten. Met alle 
gevolgen van dien. Gezien de kwetsbaarheid van o.a. de 
ouderen, moet dit absoluut worden voorkomen! Daarom 
nogmaals: Veilig en gezond staan op nummer 1!! 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Vandaar dat de maatregelen, afgestemd op het beleid van 
RIVM en overheid, streng te noemen zijn. Een kleine greep uit 
de vele voorwaarden om vieren mogelijk te maken, waarbij de 
1,5m afstand van elkaar steeds centraal staat: er mogen 
maximaal 30 personen aanwezig zijn; vanaf 14 juni wordt weer 
de communie uitgereikt waarvoor een aantal noodzakelijke 
maatregelen moeten worden getroffen, waaronder scherm, 
ontsmetting van de handen, uitreiking m.b.v. een pincet, 
ontwerpen van looproutes, etc. Zowel wij als parochieteam, als 
het centrale kerkbestuur hebben hierover nagedacht hoe dit aan 
te pakken. Met name de restrictie van 30 personen zorgde voor 
hoofdbrekens... Want hoe gaan we 
dit regelen? Selecteren we bij de 
entree van de kerk en gaat zodra 
persoon nr. 30 is gepasseerd, de 
deur dicht? Moeten we een 
registratiesysteem met inschrijving 
gaan opzetten? Bedenk dan dat 
personen zonder digitale hulpmiddelen in het nadeel zijn. En als 
we toeloop gaan krijgen vanuit de andere parochies, geven we 
hen dan geen toegang? Allemaal onwenselijk. Een gedachte 
was nog om de gemeenschap op te splitsen en te verdelen over 
de zaterdag en de zondag. Maar in de andere parochies van 
onze Regio zijn er geen zaterdagavond vieringen. Solidair zijn 
met onze mede-Regio-parochies heeft ook waarde en is 
belangrijk!  
 
Uiteindelijk moet er, gezien de korte tijd die nog resteert, wel 
een knoop doorgehakt worden en daarom is door kerkbestuur 
en parochieteam besloten, uitgaande van de voorwaarden die 
er nu zijn, om de vieringen uit te stellen tot 01 juli. Per deze 
datum mogen we gaan samenkomen met 100 mensen, wat veel 
meer mogelijkheden schept voor iedereen binnen onze 
St.Urbanus gemeenschap. Het doet ons pijn en verdriet, we 
hadden zo graag op 01 juni begonnen, maar de voorwaarden 
waaronder zijn dermate restrictief dat dit in de praktijk voor ons 
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niet uitvoerbaar blijkt. We zeggen er gelijk bij: mochten er 
ontwikkelingen zijn die het praktisch wel mogelijk maken om 
eerder samen te komen in onze St.Urbanuskerk, pakken we dit 
gelijk op en organiseren we dit!   
 

Iedereen kent wel iemand die te maken heeft gekregen met het 
Coronavirus. Ook binnen de 
gelederen van het bisdom is het 
virus binnengetreden. Mgr. Punt 
kreeg eind maart last van milde 
griepsymptomen, na onderzoek 
bleken er antistoffen tegen 
Corona aanwezig te zijn in zijn 
bloed. Hij is toen enkele weken in 
quarantaine gebleven. Op 
doktersadvies moet hij nog enige 
tijd wat voorzichtig zijn, maar hij 
hoopt eind mei weer voldoende 
hersteld te zijn. We wensen 
hem en iedereen die getroffen 
is door dit verschrikkelijke 
virus, van harte beterschap toe 

en veel sterkte en kracht op weg 
naar herstel!  
 
Langzamerhand wordt het in Nederland weer mogelijk om er op 
uit te trekken: op 01 juni zijn een aantal maatregelen 
versoepeld. Uiteraard moet men daarbij dan wel de “standaard” 
voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen, waaronder die 
1,5m afstand van elkaar, het hoesten in de elleboog, papieren 
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zakdoekjes, en als men griep heeft of hoest, thuis te blijven.       
In het belang van u gezond én die van uw medemens. Mocht 
die 1,5m afstand niet lukken, zoals in de bus, metro, trein of 
vliegtuig, bent u verplicht om een mondkapje te dragen. Dit mag 
volgens de overheid ook een zelfgemaakt mondkapje zijn. 
  
 

In de laatste nieuwsbrief hebben we 
een oproep aan u gedaan om daarbij 
de helpende hand te bieden als u 
handig bent met naald en draad of 
naaimachine, zodat ook diegenen 
die nog geen mondkapje in bezit 
hebben of konden bemachtigen, 
toch op pad kunnen. Zo helpen we 
elkaar: de een steekt zijn of haar 

handen uit de mouwen en is goed in het onderhoud aan het 
kerkgebouw en het groen, het uithangen van de vlaggen in de 
toren, ontvangt gasten of verzorgd de bloemen, gezang, 
schoonmaak of deze Klanken, misschien kunt u wel heel goed 
overweg met de naald en draad (en vindt u het leuk om te doen). 
Met het produceren van mondkapjes wordt het voor uw 
medeparochiaan mogelijk om uit het isolement te treden en 
weer eens met het openbaar vervoer te reizen naar familie, 
vrienden of een museum, of misschien straks wel in de kerk als 
we weer samen gaan vieren. Het zal zeer worden gewaardeerd! 
U kunt uw creatieve 
bijdragen afgeven op de 
pastorie op 
donderdagochtend 
tussen 10-12uur, of op 
zaterdagmiddag tussen 
15-17uur. Of mocht er 
tussendoor iemand 
aanwezig zijn op de 
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pastorie: ook welkom om af te geven.  
Hierbij nogmaals de instructies, genomen van de website van 
de overheid, hoe het mondkapje te maken en te behandelen: 
Benodigdheden: textiel, elastiek, schaar, naald en draad of 
naaimachine.  
1.Was het textiel op 60 °C  
2.Knip twee stukken textiel uit van 20 bij 27 cm en neem twee 
bandjes elastiek van 18 cm lang.  
3.Leg de 2 stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden 0,5 
cm om en naai ze aan elkaar vast.  
4.Vouw de korte kanten ruim 1,5 cm naar binnen en naai ze 
vast.  
5.Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in.  
6.Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Stel 
daarvoor de knopen in het elastiek bij wanneer nodig.  
7.Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed 
over je mond, neus en kin past en naai het elastiek vast aan de 
stof.  
Let op: dit is geen medisch hulpmiddel of persoonlijk 
beschermingsmiddel.  
Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?  
•Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-
medische mondkapje je handen minimaal 20 seconden met 
water en zeep.  
•Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.  
•Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het 
daarna niet meer aan.  
•Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.  
•Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in 
een afgesloten zakje of bakje.  
•Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op 
een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg 
geen wasverzachter toe.  
•Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de 
wasmachine hebt gestopt.  
•Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
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Graag willen we u ook nog wijzen op de vele artikelen en 
bijdragen die te vinden zijn op onze website, waaronder een 
fotoreportage van de nieuwe schoeiing, de mini-viering voor het 
gezin, lezingen én de overweging voor het komende weekend. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juli-augustus, 
 
Met hartelijke groet, 
Uw parochieteam.     
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Openstelling van onze Urbanuskerk tijdens coronacrisis: 
Om u de mogelijkheid te bieden voor een persoonlijk gebed en 
het opsteken van een kaarsje zal de kerk gedurende de  corona- 
crisis iedere zaterdag geopend zijn van 15.00 – 17.00 uur. 
Toegang tot de kerk vindt plaats via de pastorie. 
 
 

Collectes   
Helaas zijn er in de periode vanaf 14 maart tot in ieder geval na 
de Pinksterdagen alle vieringen afgelast en is er ook geen 
collecteopbrengst.  De kosten voor onze Urbanusparochie 
lopen natuurlijk wel gewoon door.  
Het zal geweldig zijn als u het parochieteam in de komende tijd 
zult verrassen met een hogere collectebijdrage dan u onder  
’’normale omstandigheden’’ geeft.   
 

In het eerste weekend dat het weer mogelijk is -om in gepaste 
vorm- samen te komen zal de gekleurde ritselcollecte voor onze 
eigen Urbanuskerk plaatsvinden.   
 
 

Wist u dat…. 

U tijdens de Coronacrisis op de website van onze parochie 
wekelijks de overweging van pastoor Marco kunt zien en horen?  
U hoeft daartoe slechts naar de Homepagina van :   
www.urbanusparochienes.nl te gaan, hier vindt u de link naar 
de overweging.  
 
 

Misintenties: 
De door u aangevraagde intenties staan, zoals u gewend bent, 
vermeld in deze Urbanesklanken.  De tijdens de coronacrisis 
niet afgelezen intenties zullen, na het beëindigen van deze nare 
periode, alsnog in de vieringen worden opgenomen.  
  

http://www.urbanusparochienes.nl/
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Activiteitenoverzicht juni 2020 
 

Helaas, u treft hier niet het gebruikelijke schema aan met alle 
vieringen en overige activiteiten. Zoals u in de openingstekst op 
bladzijde 3 heeft kunnen lezen: er zijn in de maand juni geen diensten 
in onze kerk; we zullen nog even geduld moeten hebben. 

 
Zoals ook eerder gemeld: 
Voor de afgelaste vieringen geldt: alternatieven zijn beschikbaar: 

• Lezingen en korte overwegingen te lezen via onze website:  
www.urbanusparochienes.nl 

• Uitzending van de Eucharistieviering op zondagochtend via NPO1 

• Uitzending van de Eucharistieviering vanuit Haarlem via website: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 
 
 

Cluster 
Voor de activiteiten in de andere kerken van het cluster geldt: 
Vanwege de corona zijn ook daar deze maand geen vieringen. 
 
  

http://www.urbanusparochienes.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Ter Inspiratie  

Hou vol!” zei de minister-president. Wat is nodig in crisistijd? 
Bijvoorbeeld standvastigheid. Ook naastenliefde. Als je een 
supermarkt binnenkomt, staat er de tekst ‘Wees lief voor de 
supermarktmedewerker.’ Kon je je een jaar geleden zo’n tekst 
voorstellen? 
Wat is nodig in crisistijd? Standvastigheid, naastenliefde, 
vertrouwen, geduld en ook moed. 

Maar alles wat zo vanzelfsprekend is of bleek te zijn, is  verdwenen. 
Alles is nu anders. Zowel buiten als binnen de kerk is alles anders. 
In de afgelopen weken werd mij gevraagd om in twee uitvaarten van 
parochianen voor te gaan, zoals u misschien weet, zijn ook 
uitvaarten in deze coronatijd aan regels gebonden.   

Het bijzondere vind ik wel dat alles wat zo normaal en soms 
ondoordacht gebeurde, nu opeens van veel waarde blijkt te zijn, 
denk aan het condoleren van de familieleden, je mag de familie nu 
geen hand geven, om hen met het verlies van hun lieve dierbare te 
condoleren, terwijl je hen pastoraal gezien juist nabij zou willen zijn! 
Het gaf mij een heel vreemd gevoel van zoiets als: hier klopt iets 
niet.  

Verder vinden ook de voorbereidingen van de uitvaarten meer op 
afstand plaats o.a.  per telefoon en per email en is het met de 
familie  zoeken naar de mogelijkheden die er zijn, zeker als het een 
grote familie betreft. Want er mag maar een beperkt gezelschap bij 
de afscheidsdienst aanwezig zijn. We zullen de wereld zoals wij die 
gewend waren en eigenlijk zó vanzelfsprekend vonden, nà de 
coronacrisis niet meer terug krijgen.  Het zal een proces worden van 
stap voor stap.  
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Als parochie wachten we de richtlijnen van de Nederlandse 
bisschoppen af. Binnen deze richtlijnen zoeken we naar 
mogelijkheden van veilig contact: telefoon, WhatsApp, email en 
website. 

Maar voorlopig ligt er dus heel veel van wat we gewend waren stil. 
Het is allemaal zwaar, het duurt al zo lang, horen we om ons heen 
….  toch maar volhouden. 

Ik wens u allen goede moed en vertrouwen in de Heer.  

Elly van Rooden  
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Misintenties, zaterdag 6 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 7 juni, 09.30 uur 
Conny Wesselingh 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
Wies Hogeveen-Janmaat 

 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 13 juni, 19.00 uur 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 
 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 juni, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
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Edwin Houtkamp 
Jopie Overwater-Barlag 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Sjaak van Tol 
Theo van Schaik 
 

 
 
 

Misintenties, zaterdag 20 juni, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Theo van Schaik 

 
 
 
 

Misintenties, zondag 21 juni, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Klaas Zwartendijk 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en  

overleden kleindochter Lisa 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
Theo van Schaik 
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Misintenties, zaterdag 27 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 28 juni, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jopie Overwater-Barlag 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
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Het leven gaat, het loopt, het kuiert, 

‘t is in de weer, het rent, het luiert, 

soms staat het leven even stil 

en doet precies wat of het wil, 

maar al vliegt het uit de baan,  

laat gaan dat leven... laat maar gaan. 

Het leven gaat zijn eigen gang, 

of je blij bent, boos of bang, 

soms strompelt het, ‘t is geen gezicht, 

alsof het rondes achter ligt, 

maar morgen loopt het weer vooraan, 

laat gaan dat leven... laat maar gaan. 

Het leven gaat, laat maar stoeien, 

niet al te veel er mee bemoeien, 

het kent zijn koers en bovendien 

het ziet veel meer dan ogen zien, 

al lijkt het soms op hol te slaan, 

laat gaan dat leven... laat maar gaan. 

Het leven gaat, het weet van wanten, 

en na een poos van lanterfanten, 

kiest het weer voor volle vaart, 

het kent de wegen op de kaart, 

die nergens opgetekend staan, 

laat gaan dat leven... laat maar gaan.  

houd moed……..         Toon Hermans 
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Madonna della Corona. 

Het Bedevaartsoord Madonna della Corona in Spiazzi is het 

bekendste en meest bezochte bedevaartsoord in de buurt van het 

Gardameer. De bergketen vormt als het ware een kroon om deze 

religieuze plek die gewijd is aan Maria, vandaar de naam Madonna 

della Corona.  

Het is wel bijzonder dat er in Noord Italië, waar één van de grootste 
coronahaarden gewoekerd heeft, een kerk staat die de naam corona 
draagt. Laten we hopen dat deze plaats voor de lokale bevolking een 
plaats van hoop en troost mag zijn.  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 
Nog even geduld….. 

 
Wie had ooit kunnen denken dat we plotsklaps in een totaal andere 

leefwereld terecht zouden komen als gevolg van een virus? Onze 

prachtige Urbanuskerk gesloten voor kerkdiensten en bezichtigingen. 

Gelukkig blijft de buitenkant van de kerk prachtig pronken als een parel 
aan de Amstel.  

 

Activiteiten 

Helaas moesten we in april het lente-
concert van het Seniorenorkest 

Amstelland, in samenwerking met een 

koor van basisschool De Zwaluw, 

annuleren. Op dat moment hadden we 
nog goede hoop om Amstellanddag op 

7 juni te kunnen vieren. We hadden 

zoveel zin in de openstelling van 

Saartjes keuken na het grote succes 
van 2019… Helaas, het kan nu niet en 

ieders gezondheid gaat voor.  

Open Monumentendag op zondag 13 

september is op dit moment nog niet 
geannuleerd. We wachten af of we dan 

de kerk mogen openstellen. En 

natuurlijk staat ook Kerst aan de 

Amstel op 12/13 december op onze 
kalender.  

 

Parochieteam bedankt! 
 

Bij deze een woord van dank aan het parochieteam die er alles aan doet 
om eenieder zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen. Van 

persoonlijke telefoontjes tot email-nieuwsberichten en 

kerkopenstellingen voor individuen. Chapeau! 

 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes  



 19 

Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 

E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 

E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 

M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 

W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 

K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 

Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 

Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Een virus 
 

Er waart een virus rond van twijfel en miskenning 
en zijn we niet alert, blijkt zoiets een gewenning. 

Dit wordt te breed en dat te smal bevonden 
en zonder dat je het weet is je geloof geschonden. 
Probeer in vredesnaam maar niet besmet te raken. 
Zo’n virus kan je vreugd, je trouw in één keer raken. 

 
Er waart een virus rond, maar ben je echt een kenner 

dan is de Heilige Geest de beste virusscanner! 
Hij zuivert in je ziel wat ruw werd afgebroken 

en het licht dat werd gedoofd 
wordt weer opnieuw ontstoken! 

 
 

Van Rutger Kopland, via een mede-parochiaan. 
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